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Duraphat 5000 pasta do zębów 51 g
 

Cena: 48,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 51 g

Postać Pasty

Producent COLGATE-PALMOLIVE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Natrii fluoridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Duraphat 5000 w postaci pasty do zębów z fluorem w formie soli sodowej to produkt zapobiegający próchnicy zębów, który może
być stosowany przez pacjentów dorosłych i młodzież powyżej 16. roku życia. Pasta do zębów Duraphat 5000 ma delikatny, miętowy
smak.

Na co jest Duraphat 5000? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka wystąpienia próchnicy koron i korzeni zębów, w tym
szczególnie u osób ze zwiększonym ryzykiem próchnicy. Produkt może być stosowany również przez pacjentów z aktywnymi zmianami
próchnicznymi lub niedawno wyleczonymi, a także przez pacjentów noszących aparaty ortodontyczne. Pasta do zębów Duraphat 5000
może być pomocna w przypadku osób, które zmagają się z suchością jamy ustnej, mają odsłonięte korzenie zębów, a także wtedy, gdy
ich dieta bogata jest w cukier.

W opakowaniu znajduje się 51 g pasty do zębów Duraphat 5000. W skład produktu wchodzi 5000 ppm fluoru. 1 g pasty do zębów
Duraphat 5000 zawiera w swoim składzie 5 mg fluoru (w postaci sodu fluorku), a także substancje pomocnicze. Lek powinien być
stosowany zgodnie z zaleceniami stomatologa lub farmaceuty. Zaleca się go stosować zamiast zwykłej pasty z fluorem, używając do
czyszczenia zębów w częstotliwości 3 razy dziennie, po każdym posiłku. Jednorazowo należy wykorzystać około 2 cm pasty, nakładając
ją na miękką lub średnio twardą szczoteczkę. W takiej ilości pasty do zębów znajduje się około 3–5 mg fluoru. Zęby należy czyścić z
zastosowaniem pasty Duraphat 5000 przy pomocy ruchów pionowych, kierowanych od dziąseł do korony zęba. Wytworzona przy
czyszczeniu zębów piana powinna zostać wypluta – nie należy jej połykać. Jednorazowo należy myć zęby pastą Duraphat 5000 przez 3
minuty, uważając na ewentualne uszkodzenia dziąseł w czasie tej aktywności.

Lek Duraphat 5000 może u niektórych wykazywać działania niepożądane. Z częstością nieznaną powoduje uczucie pieczenia w jamie
ustnej, a rzadko przyczynia się do wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Lek Duraphat 5000 posiada wysokie stężenie fluoru, dlatego w
czasie jego stosowania zaleca się unikanie innych produktów z fluorem, by zapobiegać kumulacji tego pierwiastka w organizmie i
skutkom tej kumulacji (fluoroza). Mowa nie tylko o tabletkach z fluorem, ale też o gumach do żucia, wodzie fluorowanej, soli, czy też
żelach z fluorem i innych produktach. Fluoroza może objawiać się między innymi przebarwieniami szkliwa i jego kruchością.

Pasta do zębów Duraphat 5000 ma również przeciwwskazania do stosowania. Nie powinna być używana przez pacjentów, którzy mają
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nadwrażliwość na jej składnik czynny bądź pomocnicze. Oprócz tego nie zaleca się stosowania pasty do zębów Duraphat 5000 przez
pacjentów w wieku poniżej 16 lat. Ze względu na wysoką zawartość fluoru zaleca się konsultację ze stomatologiem, zanim pacjent
zacznie używać pasty Duraphat 5000. Rozsądnym rozwiązaniem będzie też przeprowadzenie oceny całkowitej ilości przyjmowanego
przez pacjenta fluoru. Nie zaleca się stosowania produktu przez pacjentki w ciąży i w czasie karmienia piersią, chyba że na wyraźne
wskazanie stomatologa.

Skład
1 g pasty Duraphat 5000 zawiera 5 mg fluoru w postaci fluorku sodu, równoważny 5000 ppm fluoru.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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